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Ședința de deschidere a proiectului POC “Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale 
în domeniul Mecatronica și Cyber-MixMecatronica” a avut loc pe data de 5.10.2020 
La sediul Beneficiarului, INCDMTM Bucureşti, a 
avut loc prima întâlnire de lucru pe proiectul 
POC/80/1/2/ Cod proiect 108119, în data de 5 
octombrie a.c . 
În deschidere, s-a făcut prezența participanților de 
către managerul de proiect, Prof. Gh. Ion 
GHEORGHE, după care s-a trecut la discutarea 
problemelor ridicate de acesta.  
Un prim aspect a constat în identificarea necesității 
depunerii unui anunț de începere a proiectului, 
imediat după semnarea contractului de proiect de 
către autoritatea de management. 
Managerul de Proiect a precizat că s-au extras din 
proiect atribuțiile fiecărui membru din echipă şi 
s-au înmânat participanților documentele  cu 
atribuțiile din fişa postului.  
În continuare, Dl. Prof. Gh. Ion GHEORGHE, 
Managerul de Proiect, a vorbit despre rolul 
«Centrului Suport pentru proiecte CDI 
internaționale în domeniul Mecatronică şi Cyber-
MixMecatronică» care se înființează prin acest 
proiect, despre activitățile sale viitoare de 
intermediere şi susținere a partenerilor IMM-uri 
din Clusterul MECHATREC (107 entități), precum şi 
a celor din industrie, sau alți parteneri identificați 
ulterior pe platforme on-line web, de a elabora şi 
câştiga propuneri de proiecte europene pe  

programul cadru ORIZONT 2020 al Uniunii 
Europene, dar şi pe alte programe CDI 
internaționale, devenind astfel un promotor al 
competitivității şi excelenței în activitățile de C-D-I. 
Totodată, domnia sa a prezentat succint obiectivul 
general şi obiectivele specifice ale proiectului. 
Apoi, s-a enunțat componența grupului țintă al 
proiectului, respectiv: cele 107 entități/ IMM-uri 
din Clusterul MECHATREC, precum şi toate 
entitățile din România, respectiv întreprinderi, 
instituții de drept public (INCD-uri) şi de drept 
privat (institute şi IMM-uri private), cu 
personalitate juridică, cu activități de cercetare – 
dezvoltare – inovare şi interesate de domeniile 
specializate inteligente Mecatronică şi Cyber-
MixMecatronică. 
S-au mai enumerat de către Dl. Prof. Gh. Ion 
GHEORGHE indicatorii prestabiliți de rezultat şi de 
realizare, precum şi indicatorii suplimentari, cu 
menționarea indicatorilor care trebuie îndepliniți 
în anul curent.  
Ulterior, au fost discutate strategia de 
implementare si planul de actiuni pentru a se 
putea îndeplini cu succes 
obiectivele şi scopurile propuse. 
Ședința s-a încheiat prin angajarea îndeplinirii la 
timp a activităților şi subactivităților proprii.  
 

Obiectivul general al proiectului este 
crearea unui Centru Suport pentru 
proiecte CDI Internaţionale în 
domeniul de mecatronică şi cybermix-
mecatronică, pentru a creşte 
capacitatea de participare la 
competiţiile europene a tuturor 
entităţilor care îi solicită sprijinul. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Creşterea gradului de informare şi 
documentare cu privire la competiţiile 
finanţate prin Orizont 2020 
2. Creşterea gradului de diseminare 
de informaţii aferente competiţiilor 
finanţate prin Orizont 2020 prin 
trimitere/postarea a minim 60 de ştiri, 
organizarea şi participarea la 20 de 
seminarii în ţară şi în străinătate, 
participarea la minim 20 întâlniri cu 
entităţi doritoare să acceseze 
fondurile Orizont 2020, precum şi prin 
alte acţiuni de diseminare 
3. Atragerea a minim 40 de parteneri 
pentru depunerea de proiecte pe 
Orizont 2020 prin organizarea şi 
participarea la 20 de seminarii în ţară 
şi în străinătate, participarea la minim 
20 întâlniri cu entităţi doritoare să 
acceseze fondurile Orizont 2020, 
precum şi prin alte acţiuni de atragere 
de parteneri 
4. Creşterea cu 20 de proiecte, a 
numărului de proiecte depuse pe 
Orizont 2020, prin organizarea şi 
derularea a 120 de ateliere de lucru 
5. Creşterea cu cinci proiecte a 
numărului de proiecte finanţate prin 
Orizont 2020, pentru care s-a acordat 
suport administrativ. 
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INCDMTM ANUNȚĂ LANSAREA PROIECTULUI "CENTRU SUPORT 
PENTRU PROIECTE CDI INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL 
MECATRONICĂ ȘI CYBER-MIXMECATRONICĂ" 
 
Cu aceasta ocazie, s-a trimis 
comunicatul de presa către baza 
de date de jurnalişti înscrişi la 
noutăți şi a fost plasat contra cost 
pe site-ul cotidianului Național şi 
în varianta fizică a acestuia. 
 
Comunicatul poate fi consultat 
integral mai în coloana din 
dreaptă.  
 

 
 

 

 
Lansare proiect cu titlul: 
“Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul  
Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică” 
cod SMIS 2014+ :108119 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării-INCDMTM 
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Șos. Pantelimon, nr. 6-8, în calitate de beneficiar al proiectului 
„Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică şi Cyber-
MixMecatronică”, având Cod SMIS 2014+ :108119, în baza contractului de finanțare nr. 323/340002 
din data 22/09/2020, încheiat cu Ministerul Educației şi Cercetării în calitate de Organism 
Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate 
de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), anunță derularea 
proiectului în perioada 23.09.2020 - 30.06.2023. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 2.998.197,43 lei; asistența financiară nerambursabilă este de 
2.994.627,43 lei din care suma de 2.395.701,94 lei este finanțată din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014÷2020 şi 598.925,49 lei din bugetul 
național. 
Rezultate estimate (în principal): 
- minim 60 de anunțuri publicate în mediul online 
- 30 de afişe, realizate şi plasate 
- 60 de acțiuni de documentare şi informare realizate 
- 60 de rapoarte cu posibilele finanțări oferite de competițiile Orizont 2020 
- participarea la sesiunile de informare legate de finanțările Orizont 2020, în momentele în care 
acestea vor fi organizate 
- o bază de date cu toate entitățile colaboratoare ale Beneficiarului, atât din țară cât şi din 
străinătate, actualizată cel puțin trimestrial şi ori de câte ori este nevoie 
- o platformă interactivă de colaborare cu posibilii parteneri, la nivel național, european şi 
internațional; 
- 15 seminare de căutare parteneri realizate în țară 
- minim 40 de parteneri atraşi pentru depunerea de proiecte pe Orizont 2020 
- 120 de ateliere de lucru organizate şi desfăşurate 
- 20 de cereri de finanțare depuse în cadrul Orizont 2020 
- minim 5 proiecte finanțate prin Orizont 2020, pentru care se asigură suport administrativ 
Obiectivul proiectului: crearea unui Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul 
Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică pentru a creşte capacitatea de participare la competițiile 
europene a tuturor entităților care solicită sprijinul. 
Scopul proiectului: 
1. Sprijinirea organizațiilor de cercetare şi întreprinderilor, în special a IMM-urilor, pentru pregătirea 
şi implementarea de proiecte în cadrul Orizont 2020 şi a altor programe internaționale 
2. Contribuția la ”Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al 
Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale” 
3. Contribuția Centrului Suport la dezvoltarea unei perspective strategice comune în vederea 
asigurării consolidării, coordonării şi complementarității dintre POC, finanțat prin FEDR şi programul-
cadru Orizont 2020 al UE şi alte programe internaționale, în vederea deblocării potențialului de 
excelență la nivel național în domeniul CDI şi creşterii impactului fondurilor. 
 
Date de contact: Director de proiect, Prof. Univ. Dr. Ing. EurIng. D.H.C. Gheorghe GHEORGHE, Tel: 
021.252.30.68; fax: 021.252.34.37; Şos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2, Bucureşti, România, e-mail: 
incdmtm@incdmtm.ro; geocefin@yahoo.com; mecatronica&cyber-mixmecatronica@incdmtm.ro. 
Pagina de web a proiectului: www.incdmtm.ro/mecatronica_cyber-mixmecatronica/. 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. 

 

 

• Titlul proiectului: “Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică”  

• Editorul materialului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării-INCDMTM București, Şos. Pantelimon, nr. 6-8, 
sector 2, Bucureşti 

• Data publicării: octombrie 2020 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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